
Meeneem/afhaalgerechten Brasserie Nestor Meeneem/afhaalgerechten Brasserie Nestor
OM ZELF OP TE WARMEN OM ZELF OP TE WARMEN
Telefonisch kan u uw bestelling doorgeven op telefoonnummer: Telefonisch kan u uw bestelling doorgeven op telefoonnummer:
016/95.88.84 016/95.88.84
alle gerechten zijn huisbereid alle gerechten zijn huisbereid

* = verpakt in een bakje geschikt voor magnetron * = verpakt in een bakje geschikt voor magnetron

Verse dagsoep     pot 1 liter 8,00 Verse dagsoep     pot 1 liter 8,00

Verse tomatensoep     pot 1 liter 6,00 Verse tomatensoep     pot 1 liter 6,00

* Rigatoni al ragù bolognese 13,00 * Rigatoni al ragù bolognese 13,00

* Lasagna 13,00 * Lasagna 13,00

* Tortelloni (vegetarisch) 15,50 * Tortelloni (vegetarisch) 15,50
tomatensaus, ui, basilicum, verse tomaatjes, olijfolie en parmezaan tomatensaus, ui, basilicum, verse tomaatjes, olijfolie en parmezaan

* Tagliatelle met kip op Thaise wijze 16,50 * Tagliatelle met kip op Thaise wijze 16,50

pittige maar toch zachte suas op basis van kokosmelk, kokosroom, pittige maar toch zachte suas op basis van kokosmelk, kokosroom,

Thaise gele kerrie en ui. Thaise gele kerrie en ui.

* Vispannetje met aardappelpuree 20,00 * Vispannetje met aardappelpuree 20,00

* Rundstoofvlees met aardappelpuree 15,50 * Rundstoofvlees met aardappelpuree 15,50

* Vol au Vent met aardappelpuree 14,50 * Vol au Vent met aardappelpuree 14,50

* Balletjes in tomatensaus m. aardappelpuree 14,00 * Balletjes in tomatensaus m. aardappelpuree 14,00

Slaatje met kipreepjes en dressing 15,00 Slaatje met kipreepjes en dressing 15,00

* Chilli con pollo met taco's 13,50 * Chilli con pollo met taco's 13,50

supplement brood (2st.) 1,00 supplement brood (2st.) 1,00

supplement geraspte kaas 1,00 supplement geraspte kaas 1,00

versie 14/06/2019 TOTAAL versie 14/06/2019 TOTAAL

prijzen enkel geldig voor afhaal prijzen enkel geldig voor afhaal
Omwille van snelheid bij afhalen vragen wij cash en liefst gepast te betalen. Omwille van snelheid bij afhalen vragen wij cash en liefst gepast te betalen.


